Notulen
ledenvergadering
Datum:

17 maart in café Rus’an

Aanwezig:

45 leden en bestuur DGS

Gasten:

Wethouder Schouwerwou, de heer Bouknegt (wijkbeheer), mevrouw Aardema
(dorpencoördinator), de heer Bonestroo (omgevingsmanager gebroeders van der
Lee), Jaap Bosma (DFM op Glas) en Anja Rombout (DFM op Glas)

1. Opening
Voorzitter Anne Bijker heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder wethouder
Schouwerwou, de heer Bouknegt, mevrouw Aardema en de heer Bonestroo.
2. Knooppunt Joure
De heer Bonestroo vertelt over de noodzaak om knooppunt Joure aan te pakken. Het is een
druk en onveilig verkeersplein (soms tot 400 ongevallen per jaar). De vele rondrijbewegingen leiden tot wachtrijen, vooral bij de minirotonde Joure. Het project wordt
uitgevoerd in een alliantie van opdrachtgevers (provincie, Rijkswaterstaat en gemeente). Een
‘minder hinder plan’ leidde tot winnen aanbesteding. Het plan liep echter wat anders. De
heer Bonestroo geeft een uitgebreid verslag van hoe het proces (met alle uitdagingen) tot nu
is verlopen en wat de plannen voor de komende tijd zijn. Meer informatie op
www.knooppuntjoure.nl. Voorzitter bedankt de heer Bonestroo en deze verlaat de
vergadering.
3. Notulen
Verslag wordt goedgekeurd
4. Mededelingen en ingekomen stukken
-

Voorzitter noemt de afmeldingen voor de ledenvergadering: Agnes Huitema-Groen,
Peter en Rinny Hulzebos, Johannes Hogenberg en Henk Mulder

-

DGS werd gewezen op een fout in de nieuwsbrief: daar stond sintjut.nl genoemd, dat
moet zijn sintjut.frl. Dankzij de ontstane discussie is het nu wel voor iedereen duidelijk.

-

Mogelijk zullen een aantal agendapunten aangepast worden i.v.m. de presentatie van
DFM op Glas.

-

DGS heeft een mail ontvangen van de werkgroep historie Sintjohannesga. De werkgroep
wordt opgeheven nadat het bestaande vermogen is uitgekeerd : DGS krijgt een gift van
€500. DGS bedankt namens alle leden de werkgroep en zegt toe de schenking apart op te
nemen in de administratie en er zorg voor te dragen dat het geld op een juiste manier
wordt besteed.

-

De voorzitter verzoekt om op de presentielijst ook de e-mail adressen te noteren. In de
toekomst gaat DGS misschien ook op andere manieren communiceren met zijn leden.
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5. Bespreking gemeentelijke aangelegenheden
-

Een vertegenwoordiging van DGS heeft 7 maart een vooroverleg met wethouder
Schouwerwou en mw Aardema gehad. Hier is o.a. gesproken over de status van een
verleende vergunning (2015) voor een zendmast. Gemeente heeft navraag gedaan bij
Vodafone, maar heeft nog geen antwoord ontvangen .

-

Wethouder Schouwerwou legt het verschil uit tussen het strategisch afwegingskader
woningbouw de Fryske Marren en de woonvisie. Het afwegingskader betreft een
uitvoeringsprogramma dat na afstemming met de provincie vastgesteld is door de
gemeenteraad en gaat over het aantal woningen. In de Fryske Marren mogen 917
woningen gebouwd worden tot 2026. De helft daarvan is reeds vastgesteld, de andere
helft wordt later uitgevoerd. Vorig jaar is duidelijk geworden dat in Sintjohannesga niet
behoort tot de locaties waar zal worden gebouwd (wel in Rottum). Binnenkort vindt de
evaluatie op de woonvisie plaats. De woonvisie gaat over het soort woningen, niet over
de aantallen: past het soort woningen bij de woningwensen die er zijn? Hierbij wordt
bijvoorbeeld gekeken naar de samenstelling van de bevolking: ouderen hebben andere
wensen dan gezinnen.

-

Wethouder Schouwerwou en mevrouw Aardema geven een presentatie over de
verschillende subsidies waar men gebruik van zou kunnen maken in een dorp om de
leefbaarheid te vergroten.
o

Leefbaarheid betekent o.a. naar elkaar omkijken en samen activiteiten
ontplooien. In een dorp kan men kleine activiteiten ontplooien (bijvoorbeeld
carpoolen) of grote (bijv. zorgcoöperatie Bakhuizen). Alleen of samen (met
bijvoorbeeld gemeente, provincie, doarpswurk).

o

Rol gemeente is als vanouds beleid maken, kader stellen, verordeningen, maar
tegenwoordig ook loslaten, bewoners enthousiasmeren, initiatieven
ondersteunen (meedenken over vorm, tips, doorverwijzen)

o

Er wordt tegenwoordig ook meer van inwoners verwacht op het gebied van het
sociale domein. Wat kun je zelf doen om het leven zo positief mogelijk maken?

o

Er zijn diverse subsidie mogelijkheden (lokaal, provinciaal en landelijk), zoals

o

Inwonersbijdrage: per bewoner krijgt elk dorp een bedrag van de gemeente , dat
is €3900 per jaar voor Sintjohannesga (uitgekeerd aan Dorpsbelang). Dit is vrij te
besteden.

o

Projectengeld: voor de verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Er wordt ook
een bijdrage van de aanvrager verwacht in inzet/ tijd/ fondsen. Verantwoording
dient achteraf te worden afgelegd.

o

Iepen Mienskip Fûns: Dit kan een collectief indienen via de dorpencoördinator.
Ook hier wordt een eigen bijdrage gevraagd. Combinatie van Mienskipsfûns en
projectengeld is mogelijk.
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o

Inwonersinitiatieven: Initiatieven om inwoners mee te laten doen aan de
samenleving

o

Stichting Westermar: vereniging en stichtingen kunnen hier een aanvraag doen

o

Voorbeelden van gerealiseerde projecten: picknickbankjes, aanleg pannaveld,
outdoorfitness, nieuw cultureel evenement, energie coöperatie, kindermoestuin,
seniorweb

o
-

Presentatie komt op de website sintjut.frl

Martin van Spanninga: Schelpenpad Trieme is niet te rijden, vooral bij regenachtig weer.
Het is niet veilig, met kans op glijpartijen. Kan er een asfaltweg komen? Wethouder
Schouwerwou neemt de brief van de heer Spanninga in ontvangst.

-

Sietze Drenth klaagt over de bermen. Naast de grote weg zijn grote kuilen.
Waarschuwingsborden ‘gevaarlijke weg’ zijn onvoldoende, het is niet veilig. Hij stelt dat
de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen. Wethouder: ‘de berm wordt regelmatig
onderhouden, als het ernstig is komen we een keer extra voor onderhoud. Maar als er
inderdaad groot verkeer in de berm komt ontstaat er een gat, ik denk niet dat we
daarvoor iedere week moeten komen. Langzamerhand wordt dit een discussie waar we
niet uitkomen.’

-

Mannus Bosma: ‘Er staat geen wit bord met blauwe letters bij de kruising Streek –
Badweg, ongeveer ter hoogte van Streek 15. Kan hier een bord geplaatst worden?’
Gemeente zoekt het uit.

-

Voorzitter bedankt de vertegenwoordiging van de gemeente, waarna zij de vergadering
verlaten.

6. Pauze
Koffie wordt aangeboden door DGS. DFM op Glas is net binnen gekomen.
7. DFM op glas
-

Anja Rombout en Jaap Bosma zijn al 2 jaar onbezoldigd aan de slag voor DFM op Glas: zij
hebben zich ten doel gesteld de gehele gemeente te voorzien van betaalbaar,
toekomstbestendig snel internet. Eigenlijk zou internet een NUTS voorziening moeten
zijn, maar dat is niet het geval. Voor grote aanbieders is het niet rendabel om op het
platteland snel internet te realiseren, daardoor dreigt splitsing in de maatschappij omdat
men op het platteland achtergesteld wordt bij de Randstad.

-

Inmiddels is DFM op glas met de provincie in overleg en werkt DFM op glas samen met
KabelNoord, er ligt een plan om in heel Friesland glasvezel aan te leggen. Men hoopt nog
dit jaar te starten met de aanleg. Voor bewoners die meedoen zijn de kosten €55-€60
per maand(televisie, telefoon, internet en afbetaling aansluiting).

-

Het is een mienskipsprojekt: bij een voldoende percentage deelnemers kan het uitgerold
worden. Cruciaal voor het slagen van het project is de betrokkenheid van enthousiaste
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vrijwilligers. Als vrijwilliger hoef je geen technische kennis te hebben of er veel tijd in te
investeren (DFMopglas ondersteunt, ook met brieven ed). Je moet weten wat er in de
buurt leeft en mensen kunnen informeren en enthousiasmeren.
-

DFM op glas komt graag terug in Sintjohannesga voor de volledige presentatie.

-

Voorzitter bedankt Jaap en Anja en zij verlaten de vergadering.

-

Meer informatie op http://dfmopglas.nl/

8. Jaarverslag secretaris
Vivian Nijholt (secretaris) presenteert de verkorte versie van het jaarverslag.
9. Verslag penningmeester
Douwe Mulder (penningmeester) presenteert het jaarverslag. Vraag Jelle Kingma: ‘Wat is het
plan voor het grote saldo?’ Voorzitter verzoekt de leden hierover mee te denken. Jan
Poortinga vraagt of het iets voor DFM op glas is? Voorzitter geeft aan dat er wel een bijdrage
geleverd kan worden voor de organisatie van een event om mensen hierover te informeren.
10. Verslag en benoeming kascommissie
Johannes Hogenberg is afwezig. Frits Wind geeft aan dat het verslag er keurig uitziet. De
kascommissie 2018 bestaat uit: Frits Wind en Afina Lageveen (reserve Bert Krikke).
11. Bestuursverkiezing
Voorzitter Anne Bijker en algemeen lid Anne van der Zee treden af. De benoeming van Anne
Sloothaak (voorzitter)en Andrea Meilink wordt goed gekeurd door de vergadering. Thijs
Maat spreekt een dankwoord uit aan beide heren. Anne van der Zee geeft nog een korte
presentatie van Ernstjan Lusink over de prima bezoekersaantallen van de website.
12. Rondvraag
Harm de Jong: ‘Kan er ook een container komen bij het hek van mijn oprit? Het is daar een
bende.’ Jan Poortinga is van mening dat een container niets helpt: ‘de jeugd daar geeft
sowieso een bende’. Sietse Drenth vraagt hoe het zit met de groenvoorziening. Jochum
Meester weet dat er groenstations ingericht mogen worden in de dorpen op initiatief van de
inwoners. DGS zal meer informatie hierover opzoeken. Sietse Drenth laat weten dat hij
volgend jaar misschien afwezig is.
13. Sluiting
Rond half elf sluit de voorzitter de vergadering. Aanwezige leden krijgen een consumptie
aangeboden.
Notulen opgemaakt door V. Nijholt, secretaris Dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o.

Voorzitter,

Secretaris,
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